
 : ختريج احلديث زمـحوه *

 دم كتاب االفمتصام زمالسـة زماب ما يؽره من كثرة السمال دم صحقحهأطمرصمه البخاري 

.   فمن إؽمحاق زمن مـصور (7290)ضمديث رقم 3/1613

وأطمرصمه الـسائي دم اظمجتبي دم كتاب ققام الؾقل وسمطوع الـفار زماب احلث فمقم الصالة دم 

كالمها فمن أمحد زمن ؽمؾقامن  (1599) ضمديث رقم 139 , 3/138البقوت والػضل دم ذلك 

 .فمن فمػان زمن مسؾم زمه 

.  5/182وأطمرصمه أمحد دم اظمسـد  

فمن كالمها ( 250) ضمديث رقم 110/وأطمرصمه فمبد زمن محقد دم اظمـتخب من اظمسـد ص

.  فمػان زمه

وأطمرصمه الطحاوي دم ذح  مشؽل اآلشمار دم زماب زمقان مشؽل ما روي فمـه فمؾقه السالم دم 

الصالة التي هلا هذا الػضل الذي ذكركاه دم الباب األول هل هي من الػرائض أو من الـوافل 

. وفمقم زمن فمبد الرمحن كالمها فمن فمػان زمه , فمن ازمن مرزوق  (613) ضمديث رقم 2/72؟  

من ؿمريق فمبد اهلل زمن  (614) ضمديث رقم 2/73وأطمرصمه الطحاوي أيضا دم كػس الباب 

.    ؽمعقد زمن أيب هـد فمن أيب الـرض زمه  

وأطمرصمه الطحاوي دم ذح معاين اآلشمار دم كتاب الصالة زماب  الؼقام دم ؾمفر رمضان هل 

وفمقم زمن فمبد الرمحن كالمها فمن ,   فمن ازمن مرزوق 1/350هو دم اظمـازل أفضل أم مع اإلمام 

.   فمػان زمه

 6/238 اإلضمسان كتاب الصالة زماب الصالة زماب الـوافل ـ وأطمرصمه ازمن ضمبان دم صحقحه 

.  من ؿمريق فمبد األفمعم زمن محاد فمن وهقب زمهـ  ( 2491)ضمديث رقم 

من ؿمريق فمبد   (4892) ضمديث رقم 144 , 5/143وأطمرصمه الطػماين دم اظمعجم الؽبغم 

.   العزيز زمن خمتار فمن  موؽمى زمن فمؼبة زمه

من ؿمريق فمبد اهلل  (4895) ضمديث رقم 5/144دم اظمعجم الؽبغم أيضا وأطمرصمه الطػماين 

. زمن ؽمعقد زمن أيب هـد فمن أيب الـرض زمه 



 دم كتاب الصالة زماب صالة اظملموم دم اظمسجد أو فمقم دم السـن الؽػمىوأطمرصمه البقفؼي 

من ؿمريق أمحد زمن  (5236) ضمديث رقم 3/155ـمفره أو دم رضمبتة زمصالة اإلمام دم اظمسجد 

.   يعؼوب الثؼػي فمن احلسن زمن اظمثـي زمه

 :خترجيه زمؿعـاه * 

 ضمديث رقم 1/170أطمرصمه البخاري دم صحقحه دم كتاب  اآلذان زماب صالة الؾقل * 

.   فمن فمبد األفمقم زمن محاد فمن وهقب زمه (731)

وأطمرصمه البخاري أيضا دم كتاب األدب زماب ما جيوز من الغضب والشدة ألمر اهلل سمعارم 

. من ؿمريق فمبد اهلل زمن ؽمعقد فمن ؽمامل أيب الـرض زمه   (6113) ضمديث رقم 3/1375

من  (781)ضمديث رقم  1/561وأطمرصمه مسؾم دم صحقحه دم كتاب صالة اظمسافرين 

.  فمن وهقب زمه زوأطمرصمه أيضا من ؿمريق زمه, ؿمريق فمبد اهلل زمن ؽمعقد فمن ؽمامل أيب الـرض زمه 

 ضمديث 1/429الصالة زماب دم فضل التطوع زمالبقت كتاب  دم دم السـنوأطمرصمه أزمو داود 

. من ؿمريق فمبد اهلل زمن ؽمعقد فمن أيب الـرض زمه  (1447)رقم 

,  من ؿمريق حمؿد زمن فمؿرو فمن مود زمن فمؼبة فمن زمرس زمه 5/184وأطمرصمه أمحد دم اظمسـد  

. وهو مـؼطع 

.  من ؿمريق فمبد اهلل زمن ؽمعقد فمن ؽمامل زمه  5/187وأطمرصمه أمحد أيضا دم اظمسـد  

وأطمرصمه البقفؼي دم السـن الؽػمى دم كتاب الصالة زماب من زفمم أن صالة الؼماويح وغغمها 

من ؿمريق فمبد  (4607) ضمديث رقم 696 , 2/695من صالة الؾقل زماالكػراد أفضل 

.  األفمعم زمن محاد فمن وهقب زمه 

 : خترجيه زمبعضه خمترصا * 

 1/318ؽمـن دم كتاب الصالة زماب صالة الرصمل التطوع دم زمقته الأطمرصمه أزمو داود دم 

.  من ؿمريق إزمراهقم زمن أيب الـرض فمن أزمقه زمه (1044)ضمديث رقم 

 1/447 دم أزمواب الصالة زماب ما صماء دم فضل صالة التطوع جلامعوأطمرصمه الؼممذي دم ا

   .(450)ضمديث رقم 



( 325) ضمديث رقم 1/127أطمرصمه مالك دم اظموؿمل دم زماب ما صماء دم فضل صالة اجلامفمة 

 .موقوفا , فمن أيب الـرض زمه 

وأطمرصمه ازمن أيب ؾمقبة دم اظمصـف دم كتاب الصالة زماب من كان ال يتطوع دم اظمسجد 

وأطمرصمه أيضا دم الصالة دم زماب من أمر زمالصالة دم ,  (6419) ضمديث رقم 3/152

.  (  6511) ضمديث رقم 3/169البقوت 

.  186,  5/183وأطمرصمه أمحد أيضا دم اظمسـد  

وأطمرصمه الدارمي دم السـن دم كتاب الصالة زماب صالة التطوع دم أي موضع أفضل 

 زمه من ؿمريق فمبد اهلل زمن ؽمعقد فمن ؽمامل أيب الـرضأرزمعتفم ( 1366) ضمديث رقم 1/366

.   ضمديث ضمسن :   الؼممذي قالو

هبز زمن أؽمد فمن  ؿمريق من (56) رقم ضمديث 188 , 187/وأطمرصمه مسؾم دم التؿققز ص

 .وهقب زمه 

فمبد اهلل زمن ؽمعقد  ؿمريق  من ( 57) رقم ضمديث188/وأطمرصمه مسؾم أيضا دم التؿققز ص

 .فمن ؽمامل أيب الـرض زمه 

وأطمرصمه الـسائي دم السـن الؽػمى دم كتاب ققام الؾقل وسمطوع الـفار زماب الػضل دم ذلك ـ 

من ؿمريق ازمن صمريج فمن موؽمى  (1291) ضمديث رقم 1/408يعـي دم الصالة دم البقوت ـ  

.  زمن فمؼبة فمن زمرس زمن ؽمعقد زمه 

فمن  (1292) ضمديث رقم 409 , 1/408وأطمرصمه الـسائي أيضا دم الؽػمى دم كػس الباب 

. أمحد زمن ؽمؾقامن فمن فمػان زمه 

من ؿمريق مالك فمن  (1293) ضمديث رقم 1/409وأطمرصمه الـسائي أيضا دم كػس الباب 

. أيب الـرض زمه موقوفا 

وأطمرصمه ازمن طمزيؿة دم صحقحه دم كتاب الصالة زماب ذكر الدلقل فمقم أن الـبي صقم اهلل 

 , 2/210فمؾقه وؽمؾم إكام اؽمتحب الصالة دم البقت فمقم الصالة دم اظمسجد طمال اظمؽتوزمة 

.  من ؿمريق فمبد اهلل زمن ؽمعقد فمن ؽمامل أيب الـرض زمه (1203) ضمديث رقم 211



فمن حمؿد زمن معؿر  (1204) ضمديث رقم 2/211وأطمرصمه ازمن طمزيؿة أيضا دم كػس الباب 

.   الؼقيس فمن فمػان زمه

وأطمرصمه الطحاوي دم ذح  مشؽل اآلشمار دم زماب زمقان مشؽل ما روي فمـه فمؾقه السالم دم 

الصالة التي هلا هذا الػضل الذي ذكركاه دم الباب األول هل هي من الػرائض أو من الـوافل 

 .  من ؿمريق مالك فمن أيب الـرض زمه موقوفا 74 , 2/73؟ 

وأطمرصمه الطحاوي دم ذح معاين اآلشمار دم كتاب الصالة زماب  الؼقام دم ؾمفر رمضان هل 

وازمن ,  من ؿمريق إزمراهقم زمن أيب الـرض 351 , 1/350هو دم اظمـازل أفضل أم مع اإلمام 

.  هلقعة

( , 4894( , )4893) ضمديث رقم 145, 5/144وأطمرصمه الطػماين دم اظمعجم الؽبغم 

.  وفمبد اهلل زمن ؽمعقد زمن أيب هـد, من ؿمريق  إزمراهقم زمن أيب الـرض  (4896)

 إزمراهقم زمن  من ؿمريق (4178) رقم ضمديث 4/454وأطمرصمه الطػماين دم اظمعجم األوؽمط 

  .أيب الـرض

من ؿمريق إزمراهقم زمن  (545) ضمديث رقم 237/وأطمرصمه الطػماين دم اظمعجم الصغغم ص

.   أيب الـرض

شمالشمتفم ـ    ؿمريق إزمراهقم زمن أيب الـرضمن (60) رقم ضمديث 1/34وأطمرصمه متام دم الػوائد 

 .وفمبد اهلل زمن ؽمعقد ـ  فمن أيب الـرض زمه , إزمراهقم وازمن هلقعة 

 , 1/325وأطمرصمه البقفؼي دم السـن الصغرى دم كتاب الصالة زماب ققام ؾمفر رمضان 

.   (744) ضمديث رقم 326

وأطمرصمه البقفؼي دم ؾمعب اإليامن دم احلادي والعرشين من الشعب وهو زماب دم الصالة 

.    دم الؽتازمكم من ؿمريق فمبد األفمعم زمن محاد فمن وهقب زمه  ( 3009) ضمديث رقم 4/554

ووقع ,  من ؿمريق إزمراهقم زمن أيب الـرض فمن أزمقه زمه 8/116وأطمرصمه ازمن فمبد الػم دم التؿفقد 

 .والصواب زمرس  , دم اظمطبوع زمرش زمن ؽمعقد وهو سمصحقف 



وقال ازمن فمبد ,  من ؿمريق أمحد زمن ؽمؾقامن فمن فمػان زمه 21/149وأطمرصمه أيضا دم التؿفقد 

 , وغغمه فمؼبة زمن موؽمى مـفم الثؼات من غغمه وصؾه وقد مالك فمـد موقوفوهو : الػم 

 اهلل صعم  الـبي فمن مثؾه زيد فمن زمرس فمن الـرض أيب فمن فمؼبة زمن موؽمى فمن صمريج ازمن ورواه

  .رأيا يؽون ال ومثؾه صحقح مرفوع شمازمت ضمديث وهو,  مرفوفما  وؽمؾم فمؾقه

 :الرشح * 

 ,5/185 ووقع فمـد أمحد دم اظمسـد, « اضمتجر » ودم رواية « ... اختذ ضمجرة » : قوله * 

من ؿمريق ازمن هلقعة فمن مود زمن فمؼبة ( 55) ضمديث رقم 187/وفمـد مسؾم دم التؿققز ص

قال , «  ضمتجم دم اظمسجداإن رؽمول اهلل صقم اهلل فمؾقه وؽمؾم »  :لػظ بفمن زمرس زمن ؽمعقد زمه 

  ,مجقعا واإلؽمـاد,  اظمتن دم طمطمها فاضمش صمفة كل من فاؽمدة رواية وهذه: اإلمام مسؾم 

 فمؾقه اهلل صعم  الـبي أن »:  احلديث كامإو,  ؽمـادهإ دم اظمغػل  ,متـه دم اظمصحف هلقعة وازمن

 ؽمـادإ دم اخلطل وأما :شمم قال  ,  «فقفا يصقم ضمصغم أو,  زمخوصة اظمسجد دم اضمتجر  وؽمؾم

 ؽمؿع كامإ وموؽمى ؽمعقد زمن زمرس ضمدشمـي يؼول فمؼبة زمن موؽمى رمإ كتب فؼوله هلقعة ازمن رواية

 اختذ : أي  «اضمتجر» : وقال ازمن رصمب ,   ؽمعقد زمن زمرس فمن يرويه الـرض أيب من احلديث هذا

 رصمب الزمن الباري فتح , 188/التؿققز ظمسؾم ص :يـظر . وقال كحوه ازمن ضمجر  ,  ضمجرةً 

  .4/608إحتاف اظمفرة الزمن ضمجر   ,6/305

 التَطَُوِع دِم البُقُوِت , دلقل احَلِديُث ودم 
فَمعَم اؽْمتِْحبَاِب َصاَلةِ

ن صالة الـػل دم زمقت االكسان أفضل

كه ؽمبب لتامم اخلشوع والن فعؾفا دم البقت 

فمجاب وؾمبه

فضل مـفا دم مسجد رؽمول اهلل صقم اهلل فمؾقه وؽمؾم ل

ن الـبي صقم اهلل فمؾقه وؽمؾم قال لؾصحازمة رىض اهلل فمـفم 



ال ضمكم صؾوا دم مسجد

 أفضل من صالسمه دم  رواه البخاري ومسؾم وذم رواية أيب داود اظمؽتوزمة 

مسجدي هذا 

فَمْت فِقِه اجَلاَمفَمُة  َوُيْستَثْـَى ِمْن سَمْػِصقِل الـََوافِِل دِم البَقِْت َما ُذِ

َكالِعقِد َوالُؽُسوِف َوااِلؽْمتِْسَؼاِء َوَكَذلَِك التَـَُػُل َيْوَم اجُلُؿَعِة َقبَْل الَزَواِل َوزَمْعَدُه 

َفِػْعُؾُه دِم اظمَْسِجِد َأْفَضُل اِلؽْمتِْحبَاِب التَبْؽغِِم لِْؾُجُؿَعِة ضَمَؽاُه اجُلْرصَمايِنُ دِم الَشادِم فَمْن 

َوَكَذا َرْكَعتَا الطََواِف َوَرْكَعتَا اإِلضْمَراِم الاألَْصَحاِب َوَكَص فَمَؾقِْه الَش 

َح زمِِه َأْصَحازُمـَا   َوَكَذا َما َيتََعكَمُ لَُه اظمَْسِجُد إْن َكاَن فِمـَْد اظمِقَؼاِت َمْسِجٌد َكاَم رََصَ

.َكتَِحقَِة اظمَْسِجِد َوَاهللَُ َأفْمَؾُم 

 

 


